
لمية شيخ السلم أحمد بن تيمية الحراني رحمه ا

أ�ل دى م�ن� ل"ل�ه"داية" ي�س� ت"ي = ر&ز"ق� اله& �قيد �ب"ي وع �ه ن� م�ذ� �ائ"لي ع �يا س

نه& ول �ت�ب�د2ل �ث�ني ع :ق8 في ق�ول"ه = ل ي�ن� ق" �ح اسم�ع� ك�لم� م&

ل ر�بى ب"ها أ�ت�و�س: ه�بA = و�م�و�د2ة& الق& م� لي م�ذ� :ه& ل" بE الص2حاب�ة" ك& ح&

م� أ�ف�ض�ل ه& ن� :ديق& م" عA = لك"ن2ما الص" رA و�ف�ض�لA ساط" :ه"م� ق�د� ل" و�ل"ك&

ز�ل& ن� و� الكريم الم& رآن" ما جاء�ت� ب"ه" = آيات&ه& ف�ه& وأ&ق"رE ب"الق&

:راز& ال�و2ل& قاQ كما ن�ق�ل� الط" �:فات" أ&م"رEها = ح وجميع& آيات" الص"

ي2ل& �: ما ي&ت�خ ب�ت�ها إلى ن&ق2ال"ها = وأصون&ها عن ك&ل" ق� دE ع& وأ�ر&

ل2 يقول& قال� الخط�ل& �ت�د ب�حاQ ل"م�ن� ن�ب�ذ� الك"ت�اب� وراء�ه& = وإذا اس� ق&

ز"ل& ي�ر" ك�ي�ف8 ي�ن� �ماء" ب"غ م� = وإلى الس2 والمؤمنون ي�ر�و�ن� حقاQ رب2ه&

ه& ر�ي:اQ أ�ن�ه�ل& ن� وأ&ق"رE بالميزان" والح�وض" الذي = أ�رجو بأن":ي م"

م"ل& ه� ر� م& �:دA ن�اج8 وآخ و�ح" ن2م8 = ف�م& �ه �:راط& ي&م�دE فوق� ج وكذا الص"

ل& خ& ي�د� �م�ة8 = وكذا الت2ق"يE إلى الج"ن�ان" س ك� قيE ب"ح" والن2ار& ي�ص�لها الش2

أ�ل& م�لA ي&قار"ن&ه& هناك و�ي&س� �: ح�ي8: عاقل8 في ق�بر"ه" = ع ول"ك&ل"

ق�ل& هذا اعتقاد& الشاف"عي": ومالك8 = وأبي حنيفة� ثم أحمد� ي&ن�

ع�و2ل& ل�ي�ك� م& �ت� ف�ما ع ع� �م� ف�م&وفق = وإن" اب�ت�د ت� سبيل�ه& فإ"ن" ات2ب�ع�
ا
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